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 قبول:شروط ال •

انس من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس األعلى سدرجة البكالوريوس أواللي -
  المقر، أو إحدى الدول العربية.بدولة للجامعات 

 .للناطقين بغيرها إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة -

 بالمعهد. لشؤون التعليميةأن يستوفي الطالب المستندات والنماذج المطلوبة ويقدمها الى إدارة ا -
***  

 التقديم: •
 .عام كل من( شباط) وفبراير( أيلول) سبتمبر شهري في بالدبلوم لاللتحاق التقدم يبدأ -1

يتقدم الطالب بمستنداته األصلية لقبوله بشكل نهائي بالمعهد، أو بصور مصدقة من هذه  -2

 المستندات. أما في حالة القبول المبدئي فيمكن للطالب أن يتقدم بصور من المستندات المطلوبة. 

 :وثائق التقديم -3
 .ىالشهادة الجامعية األول .أ
 .دراستها فيه التي تمت قرراتمع بيان تفصيلي بالم(، وجدادة الدبلوم بعد الجامعي )إن شه .ب
 .شهادة الميالد .ج
 جواز السفر.بطاقة الرقم القومي أو  .د

 أربع صور شخصية.هـ. 
النهائي، واستخراج بطاقة  تسدد المصروفات المحددة كاملة، وذلك الستكمال إجراءات القبول -4

  .المعهد
 *** 
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 نظام الدراسة: •
 الدراسة التمهيدية المؤهلة لاللتحاق بمرحلتي الماجستير والدكتوراه.دراسة الدبلوم هي  -1

بواقع اثني عشر أسبوًعا  ،دراسيين عامين ىأربعة فصول دراسية تتوزع علمدة الدراسة:  -2

 .في كل فصل

 اإلعفاء: -3

الطالب من دراسة بعض المقررات التي يكون قد سبق له اجتياز االمتحان  ىعف  أن ي   جوزي -
من السلطات األكاديمية معترف بها و ىفيها بنجاح في دراسات تالية للدرجة الجامعية األول

المقررات  ىمع محتو التي اجتازها هذه الدراسات ىمحتو قبشرط تطابفي دولة الطالب، 
 منها. ىالتي يعف

يجوز في حالة إعفاء الدارس من مقررات تساوي في عددها مقررات فصل دراسي واحد  -
مايو  –دمج الدبلوم في سنة واحدة على أن يدخل الدارس االمتحان في األدوار الثالثة )يناير 

سبتمبر(، مع تسديد رسوم الدمج وتعادل رسوم فصل دراسي انتظام مع رسوم السنة  -
 .الدراسية

 االنتساب: -4

الصفتين ا بأنه ليس ثمة اختالف بين ، علمً للدارس أن يسجل بصفة االنتظام أو االنتساب يمكن -
 .، ودرجات أعمال السنةالدراسة والنسبة المطلوبة للحضورإال فيما يتعلق بقيمة مصروفات 

% من المحاضرات في كل فصل دراسي، ومن لم 70يشترط حضور الطالب المنتظم نسبة  -

من  دون إخطارتلقائيًّا في ذلك الفصل يتم تحويله إلى صفة االنتساب يستوف هذه النسبة 
 .المعهد

 المتحان:انظام التقويم و -5

% لالمتحان 80% منها ألعمال السنة، و 20يخصص  ،ائة درجةم الدرجة النهائية لكل مقرر -

 لطالب االنتظام، وتكون الدرجة كاملة على االمتحان التحريري لطالب االنتساب. ،التحريري
ويتقدم الطالب بخطة بحث مقترحة للعرض على ، ائةدرجته كاملة من م (بحث الدبلوممقرر ) -

مجلس القسم المختص في بداية الفصل الدراسي الرابع، ويحيله المجلس إلى أحد أساتذة القسم 
 .للمتابعة والتقييم

 .درجة 60درجة النجاح في كل مقرر هي  -
 . خمس مقررات على األقلينتقل الطالب من الفرقة األولى إلى الثانية إذا كان ناجًحا في  -
إذا سجل الطالب قيده بالدبلوم ابتداًء من الفصل الثاني منتظًما فإنه يؤدي امتحانات الفصل  -

في دور سبتمبر من العام األول إال إذا الدراسي األول بعد الفصل الرابع، وال يجوز له أداؤها 
 .حول صفة قيده في الفصل األول إلى انتساب

 (مقبول – جيد – جدًّا جيد –ممتاز ) :التقديرات التالية أحددرجة الدبلوم  ىيمنح الحاصلون عل -
 وفقًا لهذه النسب:

  لي التراكمي% فأكثر من المجموع الك90  ممتاز 
  من المجموع الكلي التراكمي %90أقل من  -%80  جيد جدًّا

 من المجموع الكلي التراكمي %80أقل من  -%70   جيد
 من المجموع الكلي التراكمي %70أقل من  -%60   مقبول
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اجتياز االمتحان في أربعة إعادة جوز السماح للحاصلين على تقدير عام مقبول في الدبلوم ي -
تقديره في كل مقرر منها )مقبواًل(، مقررات على األكثر لتحسين التقدير، بشرط أن يكون 

 ، ترصد له الدرجة األعلى.الطالب على درجة أقل من سابقتها حالة حصول وفي
 *** 

 المقررات الدراسية: •

رمز 

 املقرر 
 الساعات اســـــــم املقـــــرر 

الدرجة 

 النهائية

زمن 

 االمتحان

 2 100 2 اللغة العربية ب101

 2 100 2 املجتمع العربي ج102

 2 100 2 عوامل الوحدة في الوطن العربي خ103

 2 100 2 األوضاع السياسية واالقتصادية في الوطن العربي س104

 2 100 2 األدب وقضايا الوطن العربي ب106

ـــــوع ـــ ـــــ ــ  500 10 املجمـ

 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني

رمز 

 املقرر 
ـــم  ــ  الساعات املقـــــرر اســ

الدرجة 

 النهائية

زمن 

 االمتحان
 مالحظات

 2 100 2 تحليل النص األدبي ب201

 إجباري 
 2 100 2 مناهج النقد الحديث ب202

 2 100 2 علم اللغة ب203

 2 100 2 مناهج بحث ب204

 2 100 2 علم السرد ب205
 يختار الطالب مقرًرا واحًدا فقط

 2 100 2 موسيقي الشعر ب206

ـــــوع ـــ ـــــ ــ    500 10 املجمـ

 الفصل الدراسي الثالث
رمز 

 املقرر 
 الساعات اســـــــم املقـــــرر 

الدرجة 

 النهائية

زمن 

 االمتحان
 مالحظات

 إجباري  2 100 2 أدب روائي ب301
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 2 100 2 أدب مسرحي ب302

 2 100 2 الشعر العربي الحديث ب303

 2 100 2 علم اللغة ب304

 2 100 2 علم اجتماع األدب ب305
 يختار الطالب مقرًرا واحًدا فقط

 2 100 2 علوم االتصال اللغوية ب306

ـــــوع ـــ ـــــ ــ    500 10 املجمـ

 الفصل الدراسي الرابع

رمز 

 املقرر 
 الساعات اســـــــم املقـــــرر 

الدرجة 

 النهائية

زمن 

 االمتحان
 مالحظات

 2 100 2 التطبيقيةاللغويات  ب401

 إجباري 
 2 100 2 علم األسلوب ب402

 2 100 2 تحليل الخطاب ولسانيات النص ب403

 2 100 2 بحث الدبلوم ب404

 2 100 2 نقد الدراما التليفزيونية ب405
 يختار الطالب مقرًرا واحًدا فقط

 2 100 2 نصوص املستشرقين عن األدب العربي ب406

ـــــوع ـــ ـــــ ــ    500 10 املجمـ

 

2
 قبول:شروط ال •
الجامعات المعترف بها من دولة  ىحدإمن في اللغة العربية وآدابها،  الجامعية األولىدرجة ال -1

 فأكثر. %65أو نسبة جيد على األقل المقر أو إحدى الدول العربية، بتقدير 
مع تحميلهم  (% 65أقل من مقبول )يقبل الطالب الحاصلون على الدرجة الجامعية األولى بتقدير  -2

 بمقررات إضافية يحددها مجلس القسم.
مدته عامان دبلوم في التخصص أو  ،الدبلوم من المعهد بتقدير جيد على األقل الحصول على  -3

من إحدى الجامعات المعترف بها، بشرط  ىبعد الدرجة الجامعية األولبتقدير جيد على األقل 
  عادلته لدبلوم المعهد.م

 موافقة مجلس القسم المختص. -4

 .للناطقين بغيرها إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة -5

 بالمعهد. لشؤون التعليميةلى إدارة اإأن يستوفي الطالب المستندات والنماذج المطلوبة ويقدمها   -6

على األقل، أو ما يعادلها، أو حصوله على  450بمعدل سارية حصول الطالب على شهادة توفل  -7
  .إحدى اللغتينفي  جامعيمؤهل  ىالحاصلون عل ، ويستثنى شهادة مناظرة في اللغة الفرنسية

 *** 

 التقديم: •
 :المستندات المطلوبة للتقديم -1
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 .ىالشهادة الجامعية األول .أ
ه وتقديرتفصياًل، التي درسها الطالب  قرراتا بها الملوم بعد الجامعي مبينً شهادة الدب .ب

 .في كل مقرر، والتقدير العام
 .شهادة الميالد .ج
 جواز السفر. البطاقة الشخصية أو .د

 .)خلفية بيضاء( صور شخصية 6عدد هـ .

 و. موافقة السفارة للطالب الذين تطلب دولهم ذلك.

 .اد الرسوم المقررة سنويًّ سد  ت   -2

***   

 
 الدراسة:نظام  •

 مدة الدراسة: -1

 العلمي للمعهدمجلس الإلعداد رسالة الماجستير عام واحد يبدأ من تاريخ موافقة  ىالحد األدن -
ا ا رابعً ا استثنائيًّ ثالثة أعوام يمكن مدها عامً  هاإلنجاز ىوالحد األقص الطالب، تسجيل ىعل

 .قسمشرف وموافقة مجلس المبتوصية من ال

 إجراءات التسجيل: -2

مجلس القسم المختص الطلبات المقدمة من الراغبين في التسجيل لدرجة  ىتعرض عل -
أن تكون هذه الطلبات مشفوعة بموضوع الرسالة  ىالماجستير، المستوفين لشروط القيد، عل

ا للدراسات السابقة فيه، ا نقديًّ أهمية الموضوع، وعرضً  :تضمنتالمقترح، وخطة مبدئية لها 
ث، ثم تحديد منهج الدراسة وفروضها الرئيسة أو التساؤالت التي تريد مشكلة البحل اوتحديدً 

 اإلجابة عنها، وتقسيم الدراسة ومصادرها.

 يتخذ مجلس القسم قراره وفقا لما يلي: -
 .ا للطالبمشرفً  يختارالتسجيل، و ىعل افقيوو، أن يقر الخطة المقدمة -أ
لضبطها مع الدارس وإعادة قسم أحد أساتذة ال فيحيلها إلىتسجيلها، تعديل الخطة قبل  أن يطلب -ب

 .تقديمها للمجلس
أن يرفض الخطة المقدمة لسبق البحث في موضوعها، وعدم وجود ما يبرر معاودة البحث،   -ج

 .أو لعدم مالءمة موضوعها لتخصصات المعهد، أو غير ذلك من األسباب العلمية الموضوعية

 الصالحية والمناقشة: -3

ويقترح فيه أسماء أربعة د مراجعة الرسالة خطابا يفيد صالحيتها للمناقشة، يقدم المشرف بع -
ويقدم الخطاب  ،من أساتذة التخصص، يختار القسم اثنين منهم لتشكيل لجنة المناقشة والحكم

 .للمعهد مصحوبا بنسخة كاملة من الرسالة موقعة من المشرف

األقل من تاريخ اعتماد لجنة المناقشة على  ة الدارس مرور خمسة عشر يوًمامناقش قبل يشترط -
 .من القسم

مدة مماثلة بناًء على تجديدها ل ستة أشهر يجريالمشكلة لمناقشة الرسالة اللجنة مدة صالحية  -
 .المختص تقرير من المشرف، وموافقة مجلس القسم

ويحتسب ، (جيد – جدًّا جيد –ممتاز التقديرات التالية: ) أحدبدرجة الماجستير  طالبيمنح ال -
المنح من تاريخ موافقة المجلس العلمي أو من يفوضه، بعد تسليم الطالب نسختين من رسالته 

 .موقعتين من المشرف

 إلغاء التسجيل: -4
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إيجابية تقارير متابعة  جستير إذا لم يرد من مشرفه العلميمرحلة الما يلغى تسجيل الطالب في -
ث سنوات من وذلك بعد مرور ثال السنوية،لم يسدد الرسوم الدراسية إذا نصف سنوية، و

ويجوز للطالب الذي ألغي تسجيله التقدم بطلب إلعادة قيده على أن  .تاريخ التسجيل للدرجة
 .تراعى شروط التسجيل الجديد

 *** 
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3
 قبول:شروط ال -1

الجامعات  ىحدإمن من المعهد أو بتقدير جيد على األقل في اللغة العربية وآدابها درجة الماجستير 
 .المعترف بها من دولة المقر أو إحدى الدول العربية

 *** 

 التقديم: -2
 المستندات المطلوبة للتقديم: -1

 .ىلشهادة الجامعية األولا .أ
 شهادة الدبلوم بعد الجامعي )إن وجدت(. .ب
 في المرحلة التمهيدية للماجستير. اجتاز االختبار فيهاالتي  مقرراتبيان بال .ج
 شهادة الماجستير. .د
ت، في حال األخذ بنظام المقررا تير أو بيان بالمقررات التي درستنسخة من رسالة الماجس .ه

 .ه في كل مقرر، والتقدير العاموتقدير
الجهات المعتمدة التي يحددها المعهد  ىمن إحدلم يمض عليها أكثر من عامين، ( Toefl) شهادة .و

 ىمن ذلك الطالب الحاصلون عل ىستثن، ويالتسجيل للدكتوراهدرجة، وذلك قبل  500ال يقل عن  وبما

 .في اللغة الفرنسية مناظر ىمستو
  شهادة الميالد. .ز
  أو جواز السفر.البطاقة الشخصية  .ح
 .)خلفية بيضاء( صور شخصية 6عدد  .ط

 .اد الرسوم المقررة سنويًّ سد  ت -2

 *** 

 نظام الدراسة: -3
 الدراسة:مدة  -1

نجازها خمس إل ىقصاأل حده عامان من تاريخ تسجيلها، والإلنجاز رسالة الدكتورا ىدناأل حدال -
اقتراح من المشرف وموافقة  ىبناًء عل -سنوات. ويجوز للمجلس العلمي للمعهد أن يوافق 

سنة لبعض الحاالت إذا تأكد من وجود أسباب لمدة ا مدها استثنائيًّ  ىعل -القسم المختص 
 تراخي الطالب. ىموضوعية للتأخر في إنجاز الرسالة ال تعود إل

 إجراءات التسجيل: -2
تخذ وء المرفقات السابقة، ويالعلمي للطالب في ض ىم مجلس القسم المختص بفحص المستويقو -

 :بشأنه أحد القرارات اآلتية
 دون شرط. قبول الطالب -  
 .التي تفرض على جميع طالب القسمغير  بعض المقررات هيلتحمقبول الطالب مع  -  
  .االعتذار عن قبول الطالب لتخلف بعض شروط القبول بالمعهد -  
 في درجة الدكتوراهللتسجيل  تخصصايا القض ىفي إحد خطة بحثب الذي تم قبولهيتقدم الدراس  -

 .مستوفية لعناصرها
 يحيل القسم الطالب على أحد األساتذة لضبط الخطة.  -
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قوامه ثالثة على األقل من أساتذة التخصص يناقشون سمنار حول موضوع رسالته، يعقد للطالب  -
الطالب في خطته المقدمة، ويقدمون محضرا برأيهم في الموضوع والخطة ومدى صالحيته للتسجيل، 

  .موقعا عليه منهم جميعًا
الموضوع، وإذا كان تقرير لجنة سم على تسجيل مجلس الق وافقيبناًء على تقرير لجنة السمنار  -

 .السمنار سلبيًّا يوجه الطالب لتنفيذ التعديالت المطلوبة فيه أو ترفض الخطة ويقدم غيرها

 الصالحية والمناقشة: -3

يقدم المشرف بعد مراجعة الرسالة خطابا يفيد صالحيتها للمناقشة، ويقترح فيه أسماء أربعة من  -
، ويقدم الخطاب للمعهد مصحوبا ين منهم لتشكيل لجنة المناقشة والحكمأساتذة التخصص، يختار القسم اثن

 .بنسخة كاملة من الرسالة موقعة من المشرف
على األقل من تاريخ اعتماد لجنة المناقشة  ة الدارس مرور خمسة عشر يوًمامناقش قبل يشترط -
 .من القسم
الدوريات أو  ىبحثا عنها في إحدصول الرسالة أو ال يجوز مناقشة الطالب قبل نشره أحد ف -

 رية.المجالت العلمية المحكمة أو تقديم ما يفيد قبولها للنشر في هذه الدو
مدة مماثلة بناًء على أشهر يجرى تجديدها ل ستةمدة صالحية اللجان المشكلة لمناقشة الرسالة  -

 .موافقة مجلس القسم
 –الدكتوراه مع مرتبة الشرف األولى ية )التقديرات التال بأحدكتوراه درجة الد طالبيمنح ال -

، ويحتسب المنح من تاريخ موافقة المجلس «(بدون تقدير»الدكتوراه  –الدكتوراه مع مرتبة الشرف الثانية 
 .العلمي أو من يفوضه، بعد تسليم الطالب نسختين من رسالته موقعتين من المشرف

 
 

 إلغاء التسجيل: -4

لم يسدد الرسوم إذا سنوية، و إيجابية متابعةإذا لم يرد من مشرفه تقارير  يلغى تسجيل الطالب -
ويجوز للطالب  .جيل للدرجةالسنوية، وذلك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ التسالدراسية 

 الذي ألغي تسجيله التقدم بطلب إلعادة قيده على أن تراعى شروط التسجيل الجديد.

***  


